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SPECIÁLNÍ VÝSTAVA CANE CORSO 

při SVĚTOVÉ VÝSTAVĚ PSŮ 2021 

1.10.2021 

BVV BRNO 

 

Psi s kupírovanýma ušima nebudou na výstavu přijati 

 

Uzávěrky přihlášek: 

1. uzávěrka – do 31. 5. 2021 

2. uzávěrka – do 30. 6. 2021 

3. uzávěrka – do 15. 8. 2021 

 

Výstavní poplatky 1. uzávěrka 2. uzávěrka 3. uzávěrka 

1. pes a další psi 1200 Kč 1400 Kč 1600 Kč 

Štěňata, dorost, veteráni 600 Kč 700 Kč 800 Kč 

 

Platby jsou možné pouze převodem na účet  
 

Organizátor: 

Cane Corso klub Česká republika, z.s. 

Adresa: Dukelských hrdinů 747/19, Prague 7, Česká republika 

Tel.: +420 233 372 021 

Email: specialtycc2021@email.cz 

Číslo bankovního účtu: 55305530/0300 

Rozhodčí: Damir Skok, HR 

Místo konání: 

Areál výstaviště BVV, Výstaviště 405/1, 603 00 Brno-střed 

 

Registrace: 

Přečtěte si prosím pozorně pokyny. Přihlášení je možné pouze pomocí on-line systému 

www.dogoffice.cz. Přihlášky zaslané poštou nebudou přijaty. Při registraci je potřeba mít nejdříve 

zřízen účet v systému. Následně v části MOJI PSI si založíte Vašeho psa a vložíte informace o něm. 

Přes záložku DOKUMENTY u konkrétního psa nahrajte čitelnou oboustrannou kopii průkazu původu. 

V průkazu původu musí být čitelně uvedeny informace o majiteli. V záložce DOKUMENTY také 

přidejte certifikáty nebo šampionáty, pokud budete psa hlásit do třídy pracovní, nebo vítězů.  
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Po úspěšné registraci vám přijde potvrzovací email, zároveň přihlášku vidíte v části - MOJE 

PŘIHLÁŠKY. Po dokončené registraci vám systém vygeneruje variabilní symbol pro platbu. Přihláška je 

platná pouze v případě, že je ZAPLACENÁ. V případě, že Vám potvrzovací email nedorazil, registrace 

NEPROBĚHLA! V takových případech nás neprodleně kontaktujte na email specialtycc2021@email.cz. 

 

Pořadatel má právo bez uvedení důvodu nepřijmout psa na výstavu. Výjimky jsou možné pouze se 

souhlasem organizátora. Odesláním přihlášky se účastník zavazuje dodržovat řády a předpisy FCI a 

ČMKU a propozice výstavy.  
 

Přihláška psa do více tříd, storna přihlášek a přihlášky podané po 3. uzávěrce nebudou akceptovány. 

Změna třídy nebo odhlášení ze třídy není povoleno. Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den 

konání výstavy (tj. v den posouzení psa na výstavě). Vstupní listy budou dostupné ve vašem 

uživatelském účtu na portálu www.dogoffice.cz před konáním výstavy.  

Pro zařazení psa do třídy pracovní musí mít pes vložený scan dokladu o úspěšném absolvování 

zkoušky z výkonu v systému www.dogoffice.cz. Pro zařazení psa do třídy vítězů musí mít pes vložený 

scan titulu Mezinárodní šampion, národní šampion některé ze členských zemí FCI, Národní vítěz, 

Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Světový vítěz nebo Evropský vítěz (titul musí být získán 

v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní, vítězů nebo šampionů) v systému www.dogoffice.cz. V případě, 

že nebudou přílohy vloženy, bude pes automaticky zařazen do třídy otevřené.  

Třídy: Psi jsou rozděleni to tříd dle pravidel ČMKU a FCI: třída štěňat, třída dorostu, třída mladých, 

mezitřída, třída otevřená, třída pracovní, třída vítězů a třída veteránů 

 

Tituly: CAJC, BOJ, CAC, Res. CAC, BOB, BOS, BOV, Vítěz speciální výstavy 

             Udělování titulů není nárokové. 

Organizátor si vyhrazuje možnost změny rozhodčího. 

 

Veterinární podmínky 

Všichni jedinci musí být klinicky zdraví. Psi musí mít platný pas zvířete v zájmovém chovu (pet 

passport) nebo očkovací průkaz a musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst.1, 

písm. f) veterinárního zákona.  

Psi chovatelů z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 z 12. června 2013. Na akci a všechny účastněné jedince se 

vztahují platné veterinární podmínky ČR a EU. 

Všeobecná ustanovení 

Výstava se řídí řády a předpisy ČMKU a FCI a je přípustná výhradně psům a fenám plemene cane 

corso, kteří dosáhli v den výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy. Všichni psi jsou 

posuzování dle výstavního řádu FCI a ČMKU. Z výstavy se vylučují jedinci nemocní, háravé nebo kojící 

feny, feny ve vyšším stupni březosti nebo jedinci s kupírovanýma ušima. 

Vystavovatelé jsou zodpovědní za welfare psů. Je přísně zakázáno vystavovat psa situacím, které by 

mohly ohrozit jeho zdraví nebo welfare jako např. ponechat jej ve vozidle za vedra nebo zimy nebo se 

k němu chovat hrubým způsobem. Porušení tohoto nařízení bude mít za následek vyloučení z výstavy 

bez nároku na vrácení registračního poplatku. 
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Všichni jedinci musí být na vodítku. Není povoleno jejich volné pobíhání. V průběhu výstavy musí 

majitel mít své psy plně pod kontrolou a zodpovídá za všechny škody způsobené jinému psovi, lidem 

a za škody způsobené na majetku organizátora. Organizátor není zodpovědný za poranění ani za 

úmrtí psa. Změny exteriérů psů jsou zakázány. 

V případě, že by se výstava nekonala z důvodu zásahu vyšší moci, budou poplatky použity k uhrazení 

nákladů výstavy. 

Protest proti rozhodnutí rozhodčího (ocenění, určení pořadí a zadání titulů) není přípustný. Protest 

z formálních důvodů (porušení výstavního řádu ČMKU nebo propozic této výstavy) je přípustný. 

Protest musí být podán písemně výstavnímu výboru a současně se složením jistiny ve výši 5.000 Kč. 

V případě zamítnutí propadá výstavní poplatek ve prospěch pořadatele výstavy. Protest může být 

podán pouze v průběhu výstavy. Protest podaný po skončení výstavy není přípustný.  

Vystavovatel souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů na klubovém webu, v klubové ročence a 

ve výstavním katalogu. Katalog bude v digitální podobě a bude zaslán na email uvedený v přihlášce 

nejpozději v den konání výstavy. 

UPOZORNĚNÍ 

Na výstavě mohou být pořizovány fotografie a videa. Návštěvou akce souhlasí účastníci včetně jejich 

doprovodu s tím, že můžou být předmětem fotografování a záznamů. Pokud si to nepřejí, musí to 

oznámit fotografovi. Vodění štěňat za účelem jejich prodeje na výstavě je zakázáno. Změna 

rozhodčího je možná. 

Upozorňujeme vystavovatele, že na výstavě může být provedena namátková kontrola identity psů. 

Doporučujeme vystavovatelům, aby si zkontrolovali čitelnost tetování nebo čipů předem. 

Vystavovatel je povinen na požádání předložit průkaz původu ke kontrole tetovacího čísla nebo čipu a 

očkovací průkaz. 

POZVÁNKA 

Dovolujeme si Vás pozvat na Světové setkání chovatelů a majitelů psů plemene cane corso, které 

se bude konat v pátek 1. 10. 2021 odpoledne v areálu BVV Brno v rámci Světové výstavy psů. Akce 

bude trvat cca 3 hodiny. Detailní informace je možné nalézt ZDE. 

 

Za Cane Corso klub Česká republika 

RNDr. Evžen Korec, CSc.  

         předseda Cane Corso klubu ČR 

Další informace Vám poskytnou: 

RNDr. Evžen Korec, CSc. – předseda klubu 

Email: director@zootabor.eu 

Tel.: + 420 233 372 021 

 

Bc. Lenka Ungrová – tajemník výstavy 

Email: specialtycc2021@email.cz 

Tel.: + 420 233 372 021 
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SPECIALTY DOG SHOW of CANE CORSO 

at the WORLD DOG SHOW 2021 

October 1, 2021 

BVV BRNO, CZECH REPUBLIC 

 

Dogs with cropped ears will not be permitted to attend the show 

Entry deadlines: 

1st deadline – until 31/5/2021 

2nd deadline – until 30/6/2021 

3rd deadline – until 15/8/2021 

 

Entry Fees 1st deadline 2nd deadline 3rd deadline 

1st dog and other dogs 60 EUR 70 EUR 80 EUR 

Minor puppy, Puppy, Veteran 30 EUR 35 EUR 40 EUR 

 

Payment is possible only by bank transfer 
 

Organiser: 

Cane Corso Club Czech Republic 

Address: Dukelských hrdinů 747/19, Prague 7, Czech Republic 

Tel.: +420 233 372 021 

Email: specialtycc2021@email.cz 

Account number: 55305530/0300 

IBAN: CZ69 0300 0000 0000 5530 5530 

BIC/SWIFT: CEKOCZPP 

Judge: Damir Skok, HR 

Show Location: 

BVV Exhibition Grounds, Výstaviště 405/1, 603 00 Brno-střed 

Registration: 

Please read the following instructions carefully. Registration is possible through www.dogoffice.cz 

online system only. Applications sent by post will not be accepted. For the registration, it is necessary 

to create an account in the online system. In the next step, you can add your dog’s profile in MY DOGS 

section and fill in all the information. In DOCUMENTS section, a legible copy of both sides of the 

pedigree must be uploaded for each dog. The pedigree must include legible details of the owner. In 

DOCUMENTS section, you can also add certificates or champion certificates in case you plan to entry 

your dog into working or winner class. 
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After the registration, you will receive an email with the confirmation and you will be able to see the 

application in MY APPLICATIONS section. The application is valid only after the payment has been 

completed. If you do not receive the confirmation email, registration has not been completed. In that 

case, please contact us immediately at specialtycc2021@email.cz. 

 

The organiser has the right to decline a dog’s application to the show without giving a reason. 

Exceptions are possible only with the organiser’s approval. By sending the application, participant 

agrees to follow all the FCI and ČMKU regulations as well as the show’s propositions. 

 

Entry of one dog into more classes, application cancellation or applications submitted after the third 

deadline will not be accepted. The change of class or class entry cancellation is not permitted. 

Admission to a respective class is determined by the age of the dog on the day of the show (i.e. on the 

day of the judging of the dog at the show). Entry forms will be available in your account at 

www.dogoffice.cz before the show.  

To enter a dog in working class, a copy of the compulsory certificate of a successful completion of the 

working test must be uploaded to the www.dogoffice.cz system. To enter a dog in winner class, a copy 

of one of the following titles must be uploaded to the www.dogoffice.cz system: International 

Champion, National Champion of one of the FCI member countries, National Winner, Club Winner, 

Winner of Specialty Dog Show, World Winner or European Winner (the title must be obtained in 

Intermediate Class, Open Class, Working Class, Winner Class or Champion Class). In case there will be 

no attachments enclosed, the dog will be automatically entered into Open Class. 

Classes: Dogs are divided in classes according to the ČMKU and FCI regulations: Minor Puppy Class, 

Puppy Class, Junior Class, Intermediate Class, Open Class, Working Class, Winner Class and Veteran 

Class. 

 

Titles: CAJC, BOJ, CAC, Res. CAC, BOB, BOS, BOV, Winner of Specialty Dog Show 

             Title awarding is not demandable. 

 

Organiser has the right to change the judge. 

 

Veterinary Regulations 

All dogs must be clinically healthy. Dogs must have a valid pet passport or certificate of vaccination 

and must have a valid vaccination against rabies as stated by the law. 

Dogs from the EU and third countries must meet the conditions given by the EU Regulation n. 576/2013 

from 12 June 2013. Veterinary regulations of the Czech Republic and the EU will be in place during the 

whole duration of the show for all participants. 

General Regulations 

The show is held under the ČMKU and FCI regulations and is accessible to all males and females of the 

cane corso breed who reach the age required for entering the respective class on the day of the show 

at the latest. All the dogs are judged according to the ČMKU and FCI regulations. Sick dogs, nursing 

females, females in heat, females in later stages of pregnancy or dogs with cropped ears are not 

permitted to attend the show. 
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Exhibitors are responsible for the welfare of their dogs. It is strictly forbidden to expose the dogs to 

situations which may compromise their health or well-being, such as leaving the dog unattended in a 

car during hot or cold weather or treat them in an aggressive or unkind manner. Breaking of this 

regulation will lead to expulsion from the show without the right to claim the registration fee refund.  

All dogs must be on a leash. Free movement of dogs is not permitted. Throughout the duration of the 

show, the owner must have their dogs under control and is fully responsible for all the damages 

towards other dogs, people or property of the organiser. Organiser is not responsible for any injuries 

nor death of dogs. Changes in dogs exterior are forbidden. 

In case of the show cancellation due to unforeseen circumstances, the fees will be used to cover the 

show’s expenses. 

A protest against any decision made by a judge (awards, position ranks and titles) is not acceptable. A 

protest for formal reasons (violation of the ČMKU regulations or propositions of this show) is 

acceptable. The protest must be submitted in written form to the show committee against a deposit 

of 250 EUR. Should the protest be declined, the deposit goes to the organiser of the show. Protest can 

only be submitted during the course of the show. Protest submitted after the show is not acceptable. 

Exhibitor agrees with publication of their personal data on the club website, in the club yearbook and 

in the show catalogue. Catalogue in digital form will be sent to the email stated in the application on 

the first day of the show at the latest.  

WARNING 

Photo and video footage might be taken during the show. By attending the show, participants and 

visitors agree with the possibility of being recorded and photographed. If they wish otherwise, they 

must notify the photographer directly. Presenting the puppies in order to offer them for sale at the 

show is forbidden. The change of the judge is possible. 

Exhibitors should be aware of the possibility of random identity checks of dogs at any point during the 

course of the show. We recommend that the exhibitors check the readability of tattoos or chips 

beforehand. Exhibitors are required to present the pedigree of their dogs on demand in order to have 

the tattoo number or chip checked, as well as the certificate of vaccination. 

INVITATION 

We cordially invite you to the World Meeting of Breeders and Owners of the Cane Corso Dog Breed 

which will take place on Friday 1st of October 2021 in the afternoon at the BVV Exhibition Grounds 

on the occasion of the World Dog Show. The meeting will last approx. 3 hours. All the information 

can be found HERE. 

 

For Cane Corso Club Czech Republic 

 

Evžen Korec, MSc., Ph.D. 

         Chairman of Cane Corso club CZ 

 

http://canecorsoklubcr.cz/svetove-setkani-chovatelu-a-majitelu-psu-plemene-cane-corso/


 
For more information please contact: 

Evžen Korec, MSc., Ph.D. – Chairman of the Club 

Email: director@zootabor.eu 

Tel.: + 420 233 372 021 

 

Lenka Ungrová – Secretary of the show 

Email: specialtycc2021@email.cz 

Tel.: + 420 233 372 021 
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